
 

 

Philips
Netbook-mus

Kablet
med ComfortFit

SPM5910
Jeg tilpasser mig dig

Virkelig nemt
Denne komfortable mus justeres, så den passer i din hånd og nemt kan komme i tasken. 
Den er en praktisk ledsager til netbook og notebook med nem kabelhåndtering og en 
optisk sensor, der gør den i stand til at arbejde på de fleste overflader.

Som skabt til dig
• Størrelsen kan justeres, så den passer til din hånd

Virkelig nemt
• Omviklingskabel gør den nem at bære
• Brugervenligt rullehjul
• LED-optik med høj ydeevne garanterer præcis og sikker styring
• Rejseetui kan også bruges som skærmrenser
• Fungerer med MAC og PC



 Størrelsen kan justeres, så den passer til 
dig

Musens højde kan justeres, så den passer perfekt til 
din hånd. Musen passer også til børn, idet højden kan 
justeres.

Præcis optisk sensor

Philips optiske teknologi sikrer ekstra nøjagtighed 
reaktionshastighed. Du kan arbejde med den på de 
fleste overflader, også træ, plastik og papir.

Fungerer med MAC og PC

Fungerer med MAC og PC

Omviklingskabel

Det integrerede USB-kabel kan vikles rundt om selve 
produktet, hvilket gør det nemt at bære.
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Vigtigste nyheder

* Windows logoet er et varemærke eller registreret varemærke 
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

* Mac og Mac-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret 
i USA og andre lande.
• Musefølsomhed: DPI 1200 •
Tilslutningsmuligheder
• Plug and Play
• Grænseflade: USB 1.1, USB 2.0
• Kabellængde: 65 cm
• Kablet

Kontrol
• Rullehjul

Kabelføring
• Skjult USB-kabel

Sensor
• Optisk

Miljøspecifikationer
• Erklæring vedrørende forbudte stoffer: Producent, 

Emballage
• Pakkemateriale: RPET

Systemkrav
• Mac OS: Mac OS X version 10.2.8 eller nyere
• Operativsystem: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows Vista, 
Microsoft Windows XP, Windows 7

• USB: Ledig USB-port

Tilbehør
• Etui: Rejseetui kan også bruges som skærmrenser
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